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ن                          هاريواحد فقيری      م٠٩/٠٣/٢٠٠٩،   واشنگ
     

  کره کتنه    »بوش په جنگ کي« د
  

ر، باب وډوارډ هغه کتاب دى چي د افغانستان د " بوش په جنگ کي"  ی ن پوس د مشهور ژورناليس او ی د واشنگ
رخي اشغال په ارتباط د متحده ایاالتو د پخواني جمهورریس جورج  بوش  او د هغه د کابينې پر هغو مهمو فيصلو را

ولي منطقې د روان خطرناک، مرگاني، او نه ختمېدونکي سياسي او  چي د متحده ایاالتو، افغاانستان، عراق، او حتى 
او لري ه تر سره سو.  نظامي بحران سره اورگانيک ت نا په من د مالعمر وروست . د افغانستان اشغال واقعا د برې

مارانو باندي د ٥٢د دوو سوو افسرانو، د بي ) سي اې ې(د  امارت   هيبتاکه ږغ او بمباریو،  او البته پر افغاني جگ
و کي ړنگ سو و ور د طالبانو  رژیم دغه برق اسا سقوط د بوش په .  ډالرو د وېشولو او رشوت  په زور  فقط په 

ه چي  مخه چا نسواى " امپراتورۍ د غرور"نور نو د هغوى د اداره کي د مغرورو او سطحي نيوکان پله دونه درنه ک
، او حتى مېرمن رایس، او  نورو  محافظه کارانو د . نيوالى کان او "یا " شاک او اه"اغلو بوش، چېني، رمزفيل
ني ختي کي د نظاميگري کوله، او د .  د پاليسيو خبرې کولې"  ډار بوش او د هغه سطحي همفکرانو په جهان او مين
ولو غولونکي وعدې یې ورکولېال روریزم د س   .   قاعدې او 
  

تو  ژباړلى دى"   بوش په جنگ کي  " ر نثار احمد صمد په رواني پ زه  شخصا د .  زما گران او منور دوست ډاک
ر نثار احمد صمد د فرهنگي خدمتونو قدرداني کوم او هم  مبارکي ورته وایم، او دغه راز  نور بریاليتوبون هم  هډآک

ي .  ورته غواړم تو ژبي ته د قدر وړ ترجمې او فرهنگي کارونه ک و کلونو کي پ ر نثار احمد صمد  پدې تېرو  ډاک
که ه دي، او هيل ي،  ندۍک ۍ تعقيب او ال گ من یم چي دننه او بهر د ده په شان زموږ نور ليکواالن هم د ژباړي ل

تو ژبي د پرمختگ او  ت راز په بې شماره علمي، سياسي، او فرهنگي ترجمو کي په ننني عصر او زمان کي د پ پاې
تي دى   .  .  نغ

  
ه هم کتاب په پرله پسې توگه په کاناډا کي د  و کي خپرېده، خو د " افغان رسالې" که   د  ډسمبر په ٢٠٠٨په وزینو پا

ولنه" مياشت کي د افغان رسالې او  و او ه"  کندهار-عالمه رشاد خپرندویه  و ه  مخونو او دوه ٤٢٣مت په  په گ
تو فان خپور سوى دى کلي پ ه صحافت او  اى په    .  ویشتو فصلونو کي د مترجم او ناشر د سریزو سره یو 

  
ه ده" بوش په جنگ کي"په هر حال،  ه بېل وانو خبریاالنو او د .  د  تحقيقاتي ژورناليزم یوه  همدا راز، د 

ه منبع ددې اثر د ليکلو لپاره مي د :  "ليکوال د خپل کتاب په سر کي ليکي.   هم دهژورناليزم محصلينو لپاره یوه 
لور  اغلي بوش سره مي پوره  ي دي، او خپله د  بوش د ادارې د عالي رتبه مامورینو سره تر سلو زیاتي مرکې ک

ي دي خه استفاده."   ساعته مصاحبې ک ې دهبرسېره پر دې ليکوال په سلهاوو نورو اثارو او موادو  په بل .  ک
ىدى نه او کورنى کار ک ې اغلي باب وډوارډ پوره    .  عبارت، 

  
ى خصوصيت تاریخ او کرونالوژي ده انگ ليکوال د بوش د ادارې د فيصلو او تصميم نيولو پروسه .  د کتاب بل 

لې ده ې مبر د هغه د بوش د ادارې د امنيتي مشاورانو د هغو فيصلو په باب خبري کو.  تاریخ واره   ي چي د سپ
خه سمدستي را وروسته په افغانستان کي د طالبانو د رژیم د رانسکورولو تصميم پکي  روریزم   ې د  یوولسمي نې

ي رخي.  نيول کې و باندي را یو سلو ور   . ول کتاب د بوش د داراې پر همدغو لم
  

رگند سوي اوس چي اته کاله تېر سوي دي، د بوش د ادارې د غلطو او سطحي فيصلو ع واقب په خطرناکه توگه را 
ې بدل سوى دى.  دي اغلي اوباما د امر مطابق د عراق له تباه کونکي اشغال  .  افغانستان په ناکامه او  نارکو س د 

ن په مشرۍ  د ایران، . خه د امریکایي عسکرو د راتلو پروسه پيل سوېده په خارجه وزارت کي، د مېرمن کلن
لي پيل سوي ديسوریې او نورو سره په بل عبارت، د بوش د پېر پر خالف جریان .   د خبرو اترو  مثبتي هلي 

  .  روان دى
  

ودل .  د کتاب لویه کمزوري د تحليل او تجزیې نشته والي دى و کرونالوژیکل اودل او اې ه هم  د واقعاتو او پې که 
یتاوي د پخوا په شان پر خه نيمگ اى پاته ويضروري دي، خو پرته له تحليل  تحليل تاریخي او سياسي .  خپل 

لي سياسي اهداف لريروحواقعاتو ته  ولي سياسي هلي  که     .  ،جهت، او مقصد ورکوي،
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ى فکر کوي چي د  ېني د اسامه بن الدن، د عراق د عامي ) سي اې ې(د کتاب تر لوستولو وروسته، س مشر جورج 
روریزم د خطرونو په  مبر د وحشت مسولين د .  کي ډوب وووباب تل په سوچونتباه د وسلو، او د  حال دا چي د سپ

ل ا په ایالت کي د پيلو په مکتوبو کي  د طيارو چلول زده ک ، په .  فلوری دلته یې په کلونو او مياشتو  ژوند وک
ناورو ملگرو  د جرمني  ي، او عطا او د هغه نورو  ي تېري ک لونو کي یې شپې او ور کورونو، ډیسکوگانو، او هو

خه ډیگرۍ لرلېله پوهنتونونو   .  
  

ېني د شمال ایتالف جنایتکاران د امریکایي ډالرو په زور واخيستل اغلي  .  کله چي د افغانستان د نيولو فيصله وسوه 
ۍ ډله  پنجشير ته د داخلېدو سره سم پر فهيم، عارف، عبداهللا، سياف، دوستم، عطا، او پر سلهاوو " سي اې ې"د  لم

  .  غانستان د دیرش کلن ناورین پر اصلي مسولينو باندي    ډالر او سياسي مشروعيت پاشيمارانو او د افه نورو جگ
  

يي) سي اې ې(د بوش ادارې او :  کتاب وایي ه و تل چي د افغانستان جنگ د افغانانو او عربو تر مين جگ د .  غو
ينگار کوي چي دا جنگ باید د افغانانو ا) سي اې ې( کي ډېر  و عربو ترمين موجوده اختالف ال مامورینو پر دې 

ي تلى ک خه  د بوش د بدو پاليسيو په نتيجه کي په افغانستان کي .  پراخ او غ مگر له بده مرغه وروسته له اتو کالو 
تنو پر ضد په یوه ناروا او ظالمانه جنگ بدل سوى دى روریزم پر خالف جنگ د پ خه . د  له وروستيو اسنادو 

ينو امریک لکاري چي  ل، او همداسي یې وک پل روا گ تنو  ولو پ .  ایي مامورینو د القاعدې د جانيانو په گناه د 
تنو په وړاندي د هغوى د همدې خطرناکي او ناروا  نن ورځ، په افغانستان کي د امریکا او ایتالفي قواوو ناکامي د پ

يي   . پاليس نتيجه 
  

مبر د یو تلرگنده خبره ده چي  امریکایانو د سپ بوش  له  .  ولسمي د بربریت د مسولينو مجازات او تباه کول غو
ه خه سوه استفاده وک روریزم پر خالف جنگ د .  همدې موجه  او پراخ ملي او بين المللي قهر او کرکي  هغه د 

ه ې بدله ک تلى ا. اسالم او مسلمانانو پر ضد په جگ و مرگانى هغه په سيمه کي مذهبي افراطيت او القاعدیزم ال غ
وله سيمه کي یې یو داسي اور بل ک چي اوس یې تور او لغوړن تاوو حتى د رحمان .  ک په افغانستان، عراق،  او 

  .   بابا تر مقبرې پوري  ورسېد
  

مبر د  کاري چي امریکا د افغانستان د نيولو لپاره نه کم مخکنى پالن الره او نه هم د سپ په گرده کتاب کي 
ي حملو  په کلونو کي، ١٩٩٠د .   د مخه افغانستان د متحده ایاالتو لپاره کم خاص ستراتيژیک  اهميت الرهروریس

ى وو ي وه، او ) سي اې ې. (امریکا افغانستان سراسر هېر ک يلفونونه ورک ه موبایل  و افغانانو ته غ او ناشول
ارل وه دونه ل وه چي هلته امریکا خپل سفارت په کلونو افغانستان ته توجه .  وظيفه یې د اسامه بن الدن او  کاسي 

ود لي پرې مبر تر حملو را  وروسته، امریکایي چارواکي د افغانستان په ارتباط .  کلونو ت همدا وجه ده چي  د سپ
یو  .  دونه بې خبره دي چي د هغوى اکثره مهمي فيصلې نن ورځ ناکامه دي په بل عبارت،  د بوش د ادارې د لم

و  اش هور ته ک   .تباهاتو ننن فاجعه را مين
  

د مسعود تر .  پدې کتاب کي د شمال ایتالف د معامله گریو  په باب هم په کافي اندازه معلومات راغون سوي دي
ه لري ولو او بربادۍ کي پوره ون مسعود لکه یو سياسي سوداگر د .  قيادت الندي د شمال ایتالف د افغانستان په خر

خه رشوت .  ې ته حاضر دىهر چا سره معامل هغه هم له روسانو،  ایرانيانو، هندیانو، اروپایانو، او هم  امریکایانو 
  .او پيسې اخلي

  
کرزي .  دغه راز، پدې کتاب کي د کرزي د کمزوري شخصيت په باب هم په کافي اندازه معلومات راغون سوي دي

یي جوالي د هر چا د بار وړولو ته چمتو کاري چي کرزي د خپل ملت، .   دىلکه د کابل د من په همدې کتاب کي 
هغه د مقام د ترالسه کولو لپاره هر ډول شرایطو .  قام، او هېواد د برخليک په باب سرسري او  معامله گر فکر لري

دي   .  ته غاړه اې
  

ه د عبرت درس واخيستل سي ، او اجازه خه  ه په هر صورت،کېداى سي چي له نننيو غمجنو  واقعاتو   ور نه ک
ل بيا د افغانانو په سياسي برخليک لوبي وسي که چيري د تاریخ لوست یو ولس خپلو پخوانيو اشتباهاتو . سي چي یو 

ي، نو بيا  تاریخ ليک او لوست  د وخت ضایع کول او فضول کار دى رگنده خبره دا ده چي . ته متوجه نک خو  
ودلې ده چي سل په سل .  هي دهتاریخ ته اهميت نه ورکول پوره ساده گي او تبا د افغانستان معاصر تاریخ بار بار 

کي پر پردو باندي تکيه کول نه یوازي د یو سياسي جریان او یا سياستوال لپاره بد عواقب لري، بلکي د ولس او وطن 
 . والسالم.  پر خالف هم مرگانى گوزار دى


